
 שאותו הרוחני, ולייעודו לשיעור־קומתו
העמים. לשאר גם ימסור

 היא קמנדדייוויד הסכמי של ״המשמעות
ממ עם־ישראל,״ של מיעודו התנערות

חוש לא ״אנחנו לפני. להרצות הרב שיך
דע את לכפות הרוצה לקבוצה עצמנו בים
 בעם־ לחשוף שמנסה קבוצה אנחנו תה.

איתם. מסכים שהוא השורשים, את ישראל
 שהתנגדות חושבים לא בהחלט ״אנחנו

 לא זה נכונה. דרך היא לנסיגה בכוח
 נעשה. שלא או זאת, נעשה .שכן אומר
 החזקה האמונה הוא אותנו המריץ הכוח

 יקרה. לא זה פינוי. יהיה שלא והשלמה
בכך.״ משוכנע אני

 הודעת־ בשל דקות לכמה נקטעה שיחתנו
 להתנחלות. בדרך נמצא שהרמטכ״ל שווא
 בלצון אמר הידיעה, את בירר שרכל בעת
בטו כל-כך הם אם ״תשמע, הצלם: ציון
ל יצליחו עוד הם נסיגה, תהיה שלא חים

״אותנו שכנע  אלינו, מתפנה שוב כשהרב !
 אז הרב, את לא אם — להחזיר החלטתי

ולת המציאות, לעולם — עצמי את לפחות
שלו: בנשקו איש־האמונה את קוף

 בית־ חורבן שלפני בתקופה גם הרי
 יקרה, שזה האמינו לא האנשים המיקדש

להת אפשר איך להם. עזר לא הדבר אך
 בכל־ קיימת הרי ? מהמציאות לחלוטין עלם
 מאמינים לא אם גם שנייה, אפשרות זאת
 עליה גם לחשוב צריך לא האם בה.

תתממש? שמא לקראתה, ולהתכונן

מ־ איתן גידי החדש, הדתיטריפ
התעלות, של ברגע עצנוונה

אורי. הקטן, ובנם טירב, אשתו, למטה:

1 ■)!* | ך ד 0  בדיקלה. הרוסה בית תיקרת !■1ך׳זךיי(!
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ומעבירים משאיות על מעמיסים הקירות את לפרקן. שאי־אפשר

 שאינו מה כל בלבד. קילומטרים כמה במרחק לפיתחת־שלום,
 מסביב כעיר־רפאים. נראה כולו המושב באדמה. נקבר מפונה
עזבו. כבר התושביס כל אשפה. ערימות פינה ובכל עזובה,

 חורבן ״לפני ברק: ניצת הרב בעיני
 עם־ של גדולי־הרוח ידעו בית־המיקדש

 שיוחנן היא עובדה יקרה. שזה ישראל
 שפנה עד בכך, בטוח כה היה בן־זכאי

 לבטל כדי איתם, להתפייס וניסה לרומאים
 יודעים אנחנו כיום אולם הגזירה. את

 גדולי־הרב- כל תופר. הנוכחית שהגזירה
 תהיה שלא משוכנעים תקופתנו של נים

 שעלול יודע מאמין כל אמנם, נסיגה.
 אי- אבל מאמין, משהוא אחרת גם להיות
 בשני אחת ובעונה בעת לאחוז אפשר

 באמו- ליבנו בכל דבקים אנחנו הקצוות.
,נתנו.*•

 ערב לעצמונה הגיעו המתנחלים ראשוני
 כיום בכנסת. הסכמי־השלום על ההצבעה

ו לבנות יסודי בית־ספר בהתנחלות יש
פעוטון, גן־חובה, לבנים, תורה תלמוד

 מיפעל בובות־סמרטוט, לייצור מיפעל
ו מתפרה גן־ירק, אמנותי, נושי לדפוס
 לעבוד ממשיכים כולם מספרה• אפילו

סביבם. למתרחש קשר כל ללא כרגיל,

 תתחיל שזריעתם לבוטנים, דונם 200 של
 קשר שום לזון ״אין באפריל. 25ב־ בדיוק

 הזריעה תקופת פשוט זאת לתאריך.
שלהם.״

עגבניות0
למצרים

 גן־הירק. הוא העיקרי הפרנסה קור רר
י  של בקטיף עתה עסוקים המתיישבים •

 דונם 40 גם להם יש מלונים. דונם 62
לדו דולר 1000 השקיעו שבהן עגבניות׳

 כבר שהמצרים אחרי הבשלתן מועד נם.
 בעצמונה אך האיזור, את לידיהם יקבלו

 עוד חורשים הם עתה מכך. מוטרדים אין
שטח ומכשירים מלפפונים, לגידול דונם 40

 לתפוס אישור לתושבים נתן לא איש
 וזהו. עליה עלו פשוט הם הקרקע. את

 שאנחנו לפני מדינה. אדמות הן ״אלה
 לא שהיא בודקים אנחנו עליה, עולים
מוק בה טמונים ושלא לערבים, שייכת

 אין מזה חוץ לנו. שחשוב מה זה שים.
 מיבטחו ששם מי שלא. בוודאי בעיות.״

 על המקום, את יעזוב לא בצור־ישראל,
הש מזימות חורשי כל של וחמתם אפם
לום.

 גוש מתנועת מוזרמים ההתנחלות כספי
)44 בעמוד (המשך


